MEWA BIO-CIRCLE: ONDERDELENREINIGER MET FULL-SERVICE EN APPELGEUR

[Amersfoort, oktober 2016]: De MEWA Bio-Circle onderdelenreiniger op zich aan u voorstellen hoeven we
niet meer te doen. Dat de milieuvriendelijke onderdelenreiniger een onberispelijk reinigingsresultaat
oplevert, makkelijk is in gebruik én bestaat in zowel een robuuste Maxi-versie als een flexibel Mini-model,
weet u ongetwijfeld al.
Daarom hebben we het vandaag over de Bio-Circle onderdelenreiniger als onderdeel van het MEWA fullservicesysteem en over de MEWA Bio-Circle Liquid.

Met de geur van groene appels
De MEWA Bio-Circle Liquid is een natuurlijke, efficiënte en gifvrije reinigingsvloeistof. Ze zorgt voor een
snelle, grondige en veilige verwijdering van vetten en oliën op onderdelen in RVS, staal, aluminium en
gekleurde metalen. De vloeistof bevat geen oplosmiddelen - en veroorzaakt dus geen VOC-emissies maar werkt op basis van natuurlijke micro-organismen. Deze breken duurzaam diverse soorten oliën af,
lichten vetten, snijkoelmiddelen, anti-corrosiewas en andere vuilpartikels.
Een natuurlijke reiniging … Bij de MEWA Bio-Circle Liquid gaat dat gepaard met een aangenaam,
discreet aroma van groene appelen. Vraag vandaag nog de nieuwe MEWA Bio-Circle brochure aan en
ervaar zelf het heerlijke appel-aroma!

Met allround-service
Na levering van de MEWA Bio-Circle komt een servicemedewerker ter plaatse en legt gebruik en werking
van de onderdelenreiniger uit. Maar daar blijft het niet bij. Tot de allround-service van de MEWA BioCircle behoort het bijvullen van de reinigingsvloeistof, het vervangen van de filters en van
slijtageonderdelen en het complete technische onderhoud, inclusief eventuele reparaties.

MEWA Textiel-Service ontmoeten? Dat kan!
Binnenkort te zien op:
. Autoprofessioneel & Schadeherstel 2016 – 18,19 & 20 oktober – Evenementenhal Hardenberg
. Transport & Logistics 2016 – 29 & 30 november, 1 december – Ahoy Rotterdam

Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
MEWA Textil-Management

MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikelen voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 4.900 medewerkers bedienen 174.600 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2015 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 612 miljoen
euro. MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (TextilManagement). In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse
Duurzaamheidsprijs, in de categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In
2016 werd de onderneming door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw”
bekroond en in 2015 voor de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Textiel Service BV, www.mewa-service.nl
MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaNL.
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_nl

MEWA Bio-Circle onderdelenreiniger: reinigingsvloeistof navullen

MEWA Bio-Circle onderdelenreiniger: filter vervangen

De allround-service van MEWA: onderdelen reinigen met systeem
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